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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 26 DE GENER DE 2015
A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, es reuneixen a la Casa
Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb
l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els
regidors membres de la Junta de Govern:
Sílvia Corbera Torrentbó
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015 és
aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER OBRIR CATA EN LA VORERA PER
CONNEXIÓ DE RAMA, EXPEDIENT 2/2015.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 2/2015 en el
qual sol·licita llicència per obrir cata en la vorera per connexió de ramal.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per obrir cata en la vorera per connexió de ramal
en la finca.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ACONDICIONAR LOCAL, EXPEDIENT 3/2015
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 3/2015, en
el qual sol·licita llicència per acondicionar local.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per acondicionar local.
2n.- Aprovar:
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a) L’Impost de Construccions:......................................... 83,82 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 20,00 €
TOTAL ..................................... 103,82 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol
oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a
recollir la llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
3r.- El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de
l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet
efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.
4t.- Recordar al promotor de les obres que ha de tramitar la llicència ambiental
corresponent.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- VALORACIÓ DANYS
ESCORXADOR MUNICIPAL).

A

LA

VIA

PÚBLICA

(PILAR

TOMBAT

Vista l’acta de danys a elements de la via pública emesa pels Agents Locals, en
data 16 de gener de 2015, informant que en el dia 15 de gener de 2015 el
vehicle va tombar un pilar a l’Escorxador Municipal de Gironella.
Vist l’informe-valoració emès pels Serveis Tècnics Municipals.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la valoració per un import de 205,70 €.
2n.- Traslladar el present acord als titulars del vehicle i a la companyia
asseguradora, als efectes de que satisfacin l’esmentat import a l’Ajuntament de
Gironella.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

05.- APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL.LACIÓ D’UN
ASCENSOR A LA RIBA ESQUERRA DEL RIU LLOBREGAT.
Vist el projecte executiu de la instal.lació d’un ascensor a la riba esquerra del
riu Llobregat, el pressupost d’execució del qual ascendeix a la quantitat de
94.628,11 €, més un IVA de 19.871,90 €, el que fa un import total per contracte
de 114.500,01 €.
S’ACORDA:
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1r.- Aprovar inicialment el projecte executiu de la instal.lació d’un ascensor a la
riba esquerra del riu Llobregat, per un import de 94.628,11 €, més un IVA de
19.871,90 €, el que fa un import total per contracte de 114.500,01 €.
2n.- Exposar al públic pel termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la
inserció de l’Edicte al BOP, DOGC, diari de major difusió i tauler electrònic de
l’Ajuntament, l’esmentat projecte als efectes de que els possibles interessats
puguin presentar al.legacions o reclamacions. En cas de no haver-n’hi
s’entendrà aprovat definitivament.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- BAIXA TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2010 I
SUCCESSIUS.
Atès que les taxes per gestió de residus domèstics de 2010 i successius de
l’immoble estan pendents de pagament.
Atès l’informe adjunt emès pels Serveis Tècnics Municipals envers l’immoble.
S’ACORDA:
1r.- Donar de baixa les taxes per gestió de residus domèstics de 2010 i
successius de l’immoble de referència.
2n.- Treure del padró de 2015 de les taxes per gestió de residus domèstics de
Gironella, de l’immoble de referència.
3r.- Comunicar els presents acords a l’ORGT, pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2015,
REGISTRE ENTRADES 28/2015.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 28/2015, en la qual sol.licita que s’apliqui la taxa
de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus domèstics
de 2015, ja que no hi ha instal.lat el comptador d’aigua.
Atesa la documentació ajunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
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1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2015, de 110 euros per
la de 55 euros anuals, del domicili que consta a l’expedient.
2n.- Comunicar els presents acords a l’interessat i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- CANVI QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE
201, REGISTRE ENTRADES 27/2015.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 27/2015, en la qual sol.licita que s’apliquin les
taxes de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus
domèstics de 2015 dels domicilis situats a l’expedient, ja que no hi ha instal.lats
els comptadors d’aigua.
Atesa la documentació ajunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar les taxes per gestió de residus domèstics de 2015, de 110 euros
per la de 55 euros anuals, dels domicilis que consten a l’expedient.
2n.- Comunicar els presents acords a l’interessat i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

09.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT ELS DIES 21 I 22 DE FEBRER O 28 DE
FEBRER I 1 DE MARÇ DE 2015, A NOM DE LA PENYA BLAUGRANA DE
GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Penya Blaugrana de Gironella en data 22
de gener de 2015, registre d’entrades nº 96/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 21 i 22 de febrer o 28 de febrer i 1 de març de 2015.
Horari: Tot el dia.
Activitat: Dinar calçotada socis.
Material: 180 cadires i 30 de taules.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió
municipal directa, els dies 28 de febrer i 1 de març de 2015, durant tot el dia,
per a la realització de l’activitat del dinar calçotada socis.
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2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
3r.- Concedir l’ús del material següent:
- 180 Cadires.
- 30 taules.
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT ELS DIES 25 i 26 D’ABRIL I 1, 2 I 3 DE
MAIG DE 2015 A NOM DE LA CORAL ESTEL DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Coral Estel de Gironella en data 19 de
gener de 2015, registre d’entrades nº 73/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 25 i 26 d’abril i 1, 2 i 3 de maig de 2015.
Horari: Tot el dia.
Activitat: Representació del musical “El Rei Lleó”.
Material: 300 cadires i 3 o 4 taules plegables.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió
municipal directa, els dies 25 i 26 d’abril i 1, 2 i 3 de maig de 2015, durant tot el
dia, per a la realització de l’activitat representació del musical “El Rei Lleó”.
2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
3r.- Concedir l’ús del material següent:
- 300 Cadires.
- 3 o 4 taules plegables.
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4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT ELS DIES 6, 7 I 8 DE MARÇ DE 2015, A
NOM DE LA BERGUEDANA DE THRASH.
Vista la instància presentada per Berguedana de THRASH, en data 19 de
gener de 2015, registre d’entrades nº 76/2015, sol.licitant el local del Blat per
portar a terme Concert de Rock, els dies 6, 7 i 8 de març de 2015, de les 8:00
h. del dia 6 fins a les 22:00 h. del dia 8, prevista per a 120 persones.
S’ACORDA:
Comunicar-li que per tal de concedir llicència per a la realització de dita
activitat, queda condicionada a l’acompliment dels següents requisits de
caràcter obligatori:
1. Presentació d’una memòria amb el següent contingut mínim:
a) Identificació de l’espectacle públic.
b) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues
persones responsables de la seva organització.
c) Descripció breu de l’espectacle, amb indicació dels serveis o
prestacions que s’ofereixen a les persones que previsiblement
assistiran en la seva realització.
d) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació
del personal de seguretat privada i de control d’accés i de les
que calguin adoptar per tal de prevenir riscos per a la salut i la
seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a
terceres persones interessades, especialment en matèria de
sorolls i de trànsit.
2. Disposar d’un pla d’autoprotecció.
3. Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle i, si s’escau,
adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
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4. Acreditar que es disposa dels serveis d’higiene i seguretat i dels
dispositius d’assistència sanitària corresponents.
5. Acreditar la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, d’acord
amb l’article 77 i següents del Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, per una quantitat mínima de 750.000 € d’acord
amb l’aforament autoritzat (120 persones).
6. Acreditar que es disposa d’un mínim de 2 persones perquè realitzin el
control d’accés amb les funcions i requisits regulats en els articles 56 i
següents del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
7. Atès que l’aforament autoritzat és superior a 100 persones cal que
s’adoptin les mesures adequades per prevenir l’aglomeració de
persones en la via pública.
8. Acreditar que es disposa del servei de vigilància, mitjançant contracte i
inscripció al corresponent registre del Departament d’interior de la
Generalitat de Catalunya, tenint en compte les ràtios establertes en el
Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de
vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i
establiments públics.
9. Establir que l’horari màxim de tancament per la nit del divendres a la
matinada del dissabte i la nit del dissabte a la matinada del diumenge és
les 02:30 h.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 002 DEL MES DE GENER DE
2015.
Vista la relació de propostes número 002 del mes de gener, corresponent als
números 002 fins el 004, per un import de 104,83 €.
S’ACORDA:
.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

13.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA (EXP. 2013/392) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’aigua del 3r. Trimestre de 2014, del domicili
habitual d’una família (Exp. 2013/392) del Municipi de Gironella, demanant que
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l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
59,47 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 59,47 Euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

14.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA (EXP. 2013/41) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014), del domicili
habitual d’una família (Exp. 2013/41) del Municipi de Gironella, demanant que
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
18,88 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 18,88 Euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

15.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA UNIPERSONAL (EXP. 2013/15) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014), del domicili
habitual d’una família unipersonal (Exp. 2013/15) del Municipi de Gironella,
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per
un import de 25,37 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de
necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 25,37 Euros.
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2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

16.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

17.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:20 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

